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U.W. 27l.

● drętwienie i uczucie wzmożonego napięcia w kończynie 
dolnej prawej, parestezje prawej ręki od kilku miesięcy

● uczucie „przechodzenia ciepła” przez lewą kończynę dolną 
podczas przyginania głowy do tułowia 

● MR mózgowia z kontrastem 10.2019r.: zmiany 
demielinizacyjne w istocie białej okołokomorowej obu 
półkul mózgu oraz w jądrach podkorowych po stronie lewej 
bez cech wzmocnienia kontrastowego



  

U.W. 
  

● astma oskrzelowa aspirynowa od dzieciństwa (ostra  
niewydolność oddechowa 2013r. po zażyciu ibuprofenu)

●   eozynofilia
●   polipy nosa 
●   rozległe zmiany zatok obocznych nosa po leczeniu 

operacyjnym 2015r. => nawrót (ORL – ponowne  leczenie 
zabiegowe?)



  

U. W. 

● odruchy głębokie wygórowane, w kończynach dolnych 
polikloniczne – obustronny stopotrząs 

● objaw Babińskiego obecny po stronie lewej
● obustronny objaw Rossolimo
● dysmetria kończyny górnej lewej 



  

Stwardnienie rozsiane 
czy 

choroba układowa tkanki łącznej

???



  

Zespół Churga-Strauss =
= eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń

● układowe martwicze zapalenie naczyń o nieznanej etiologii 

● 1951 - Jacob Churg, Lotte Strauss



  

Zespół Churga-Strauss

● 20-40rż., średnio 35rż. 
● M>K
● Europa 2-38 osób/mln mieszkańców
● liczba nowych zachorowań 0,5-4/mln/rok
● Polska - ok. 700 osób chorych
● kryteria Lanhama: astma, eozynofilia >1,5 x 10^9/l, zapalenie 
naczyń w co najmniej dwóch narządach poza płucami 

● tradycyjne kryteria klasyfikacyjne według American College        
of Rheumatology (1990 r.): astma, eozynofilia, zmiany w zatokach 
przynosowych, zewnątrznaczyniowe nacieki eozynofilowe,    
mono- lub polineuropatia, zwiewne nacieki w płucach

● pANCA – 50%



  

Zespół Churga-Strauss

● faza prodromalna – 20-40rż. - alergiczny nieżyt nosa, 
polipy nosa, astma (zwykle po 30rż.)

● faza eozynofilii – objawy związane z naciekami w płucach 
bądź przewodzie pokarmowym

● faza zapalenia naczyń – średnio po 3 latach (nawet do 30 
lat) od pierwszych objawów 



  

Zespół Churga-Strauss

● zmiany w układzie nerwowym – mononeuropatia 
wieloogniskowa (u ok. 70%), polineuropatia 
symetryczna    (u ok. 60%), zmiany demielinizacyjne, 
neuropatie czaszkowe, zawał/krwotok mózgowy

● objawy ogólne, ból i osłabienie mięśni, ból stawów 
zwykle bez wysięku

● zmiany w układzie oddechowym, nerkach, układzie 
krążenia, przewodzie pokarmowym

● zmiany skórne
● uropatia zaporowa, zapalenie naczyniówki



  



  

Zespół Churga-Strauss

● przyspieszony OB, wzrost CRP 

● zwiększone stężenie IgE w surowicy

● eozynofilia krwi obwodowej  (>10% w rozmazie)

● niedokrwistość normocytowa

● cechy KZN – krwinkomocz, białkomocz

● hipergammaglobulinemia

● pANCA 



  

Badania laboratoryjne

● Rozmaz mikroskopowy: podzielone 50% [45-70], 
kwasochłonne 13% [1-5], monocyty 5% [3-8], limfocyty 
32% [20-45] => kontrola (N)

●  CRP, OB (N)

●  IgE  (N)

●  antytrombina III (N)

●  RF (N)

●  TSH, wit. B12 (N)

●  ANA, p/c anty-kardiolipinowe IgG, IgM, anty-Borrelia (N)

●  pANCA, cANCA (-) 



  

MR mózgowia z kontrastem

● rozproszone zmiany demielinizacyjne w obu półkulach 
mózgu w lokalizacji okołokomorowej wielkości do 0,8cm   
(w ilości do 10 zmian), bez efektu masy, cech 
wzmocnienia kontrastowego i ograniczenia dyfuzji

● zmiany zapalne/polipowate zatok przynosowych



  



  



  



  



  



  



  

MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem

● wczesne zmiany zwyrodnieniowo-dyskopatyczne

● rdzeń kręgowy – prawidłowa morfologia



  



  

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

● białko 44 mg/dl
● glukoza 61 mg/dl
● cytoza 26 (limfocyty 18, granulocyty 8)
● prążki oligoklonalne (+) typu 2 
● przeciwciała anty-Borrelia (N)



  

VEP

● obustronnie prawidłowe



  

Badanie neuronograficzne

● prawidłowe parametry przewodnictwa ruchowego                
i czuciowego badanych nerwów



  

Zespół Churga-Strauss?

             ZA       PRZECIW

● zmiany demielinizacyjne        
w mózgowiu

● astma
● zmiany zapalne zatok 

obocznych nosa
● polipy nosa
● eozynofilia

● objawy ogólne (-)
● bóle stawowe (-)
● zmiany skórne (-)
● neurografia bz
● OB, CRP (N)
● pANCA, cANCA (N)
● niedokrwistość (-)



  

Konsultacje

● pulmonologiczna (w RTG pasmowate zagęszczenia 
pozapalne w okolicy górnego bieguna wnęki płuca prawego)

● reumatologiczna
 

         Pacjentka nie spełnia kryteriów rozpoznania 
zespołu Churga-Strauss   



  

MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem

● ogniska typu demielinizacyjnego bez cech wzmocnienia 
kontrastowego na poziomach Th1/Th2, Th8/Th9, Th10, 
Th12, Th12/L1



  



  



  



  

Stwardnienie rozsiane
(kryteria McDonalda)

+ 

triada aspirynowa



  

Leczenie

● Solu-Medrol 3x1g i.v. z dobrą tolerancją



  

Dziękuję za uwagę
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